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 چكيده

جانبه از محيط زيست بر پايه شناخت استعدادها و ارزيابي توان توليدي سرزمين  يزي صحيح و استفاده همهر امروزه برنامه
ريزي و نحوه انجام اقدامات متناسب را  بندي آنها، برنامه  رويشگاههاي جنگلي و طبقهآگاهي درباره توان اكولوژيك. وار استاست

اساس شناخت ويژگيهاي محيطي و بندي توان رويشگاه بر طبقه. سازد ار مينظير همو در زمينه مديريت بهينه اين منابع كم
بندي اكولوژيك سرزمين سيستمي است كه مناطق داراي همگني نسبي از نظر  در واقع طبقه. شود  رويشگاه انجام مياكولوژيك

نگلي ناو اسالم، لساكوتي تنكابن هدف اين پژوهش ارزيابي توان اكولوژيك رويشگاههاي ج .نمايد  را تفكيك مياكولوژيكمنابع 
يكسان بودن دامنه ارتفاعي مناطق، جهت جغرافيايي : مناطق مورد مطالعه با رعايت معيارهايي مانند. و زيارت گرگان بوده است

تحليل  و   و تجزيهاكولوژيكپس از شناسايي منابع . خوردگي و موجود بودن اطالعات اوليه انتخاب شدند غالب، حداقل دست
ارزيابي توان . گن اكولوژيك تهيه شد و تلفيق اطالعات، نقشه واحدهاي همهاي اطالعات جغرافيايي ها به كمك سامانهآن

هاي جنگلي بر  در نهايت توان رويشگاه. اكولوژيك مناطق با استفاده از روش ارزيابي چندعامله و مدل ارزيابي مخدوم انجام شد
 شيب، ارتفاع از سطح دريا و عواملدهند كه   نتايج نشان مي.ر منطقه ارائه گرديد طبقه تفكيك و نقشه آن براي ههفتاساس 

عامل تمايز مدلهاي ويژه در اين مناطق . باشند  مؤثر و مشترك در كليه مدلهاي مزبور ميعواملتراكم پوشش گياهي از جمله 
فتگي خاك در مدل ويژه جنگل لساكوتي و مدل ويژه جنگل ناو اسالم، نوع سنگ مادري و تحول يا  عمق خاك درعواملوجود 

 .باشد عمق خاك و تحول يافتگي آن در مدل ويژه جنگل زيارت مي

  

 .بندي رويشگاه، مدل اكولوژيك، مدل ويژه اكولوژيك، منابع اكولوژيك توان اكولوژيك، طبقه: هاي كليدي واژه

 

 مقدمه
، راه را  از توان واقعي رويشگاههاي جنگليآگاهي 

. سازد ريت صحيح اين منابع كم نظير هموار ميبراي مدي
 عواملثير أرويشگاه جنگلي مفهومي خالصه شده از ت

محيطي روي ميزان رشد درختان، در يك فضاي معين 
توان برآيندي از  با اين تعريف توان رويشگاه را مي. است

 محيطي شامل اقليم، ارتفاع از سطح دريا، عواملمجموعه 
 خاك در نظر گرفت كه ميزان جهت دامنه و ويژگيهاي

 & Mashimo(دهد  قابليت توليد جنگل را نشان مي

Armitsu, 1981(. 

ست از توانايي  اتوان اكولوژيك عبارت ، تعريفرب  بنا
 كلي يك اكوسيستم براي حفظ شرايط طبيعي، اصلي و 
 يا موجود آن و يا توليد كاالها و خدمات مورد نظر

(Anon., 1996). خود شامل موجودي يك  ،حيطه تعريف
 .باشد اكوسيستم براي توليد بيشتر از منابع اختصاصي مي
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توان رويشگاه بر اساس شناخت ويژگيهاي  بندي طبقه
در . گيرد  آن رويشگاه صورت مياكولوژيكمحيطي و 
 سرزمين سيستمي است كه اكولوژيكبندي  واقع طبقه

مناطق يا رويشگاههايي را كه داراي همگني نسبي در 
 .نمايد باشند تفكيك مي  مياكولوژيكغيرها يا منابع مت

بنابراين شناسايي و تجزيه و تحليل اين منابع، اساس كار 
 رود بندي رويشگاه بشمار مي قهبارزيابي توان و ط

 .)1378مخدوم، (
بندي  با ارزيابي و طبقه Carmean (1991)به عقيده 

ميزان هاي موجود در مورد تنوع و  توان رويشگاه، ديدگاه
استفاده از اراضي تغيير يافته و با اعمال روشهاي مناسب 

توان مديريت متمركز را براي رويشگاههاي با توان  مي
توليدي مناسب و مديريت غيرمتمركز و گسترده را در 

برآورد توان . رويشگاههاي ضعيف پيشنهاد نمود
اكولوژيك يك رويشگاه با روشهاي مستقيم و يا 

در روشهاي مستقيم معيار . شود ييم انجام مقغيرمست
هاي رويشي گياهان و در روشهاي  گيري مشخصه اندازه

غيرمستقيم عوامل محيطي مؤثر بر رويش درختان مورد 
 .گيرند گيري و بررسي قرار مي دازهان

طوركلي روشهاي مرسوم ارزيابي به سه دسته  به
در روش . شوند قسيم ميتعامله، دوعامله و چندعامله  يك

امله، سرزمين با استفاده از بيش از دو عامل چندع
 از آنجايي كه .گيرد  مورد بررسي قرار مياكولوژيك

 بيشتر عواملروشهاي چندعامله با استفاده از تعداد 
رفتن تاريخچه كاربري منطقه و  و با در نظر گاكولوژيك

نمايند،  خوردگي آن، توان سرزمين را بررسي مي دست
ري نسبت به ديگر روشها دارند ت بنابراين كاربرد وسيع

(Barnes  et al., 1997). 
شروع مطالعات مربوط به ارزيابي اكولوژيك جنگل و 
تعيين درجه مرغوبيت رويشگاههاي جنگلي در ايران از 

 مؤسسه تحقيقات 1369در سال  . بوده است1350سال 
جهرمي تمدني جنگلها و مراتع گزارش مربوط به مطالعات 

تعيين درجه مرغوبيت «تحت عنوان زاده را  و مهدي

در . منتشر نمود »رويشگاههاي راش در جنگلهاي اسالم
ترين سن  اين گزارش به منظور تعيين بهترين و اقتصادي

برداري گونه راش ايران و نيز تعيين ظرفيت  بهره
هاي  رويشگاههاي مختلف راش در منطقه طوالش، منحني

گونه تهيه شده براي اين  (Site Index)نمايه رويشگاه 
 .)1369 ،نام بي (است

» شالوده آمايش سرزمين «در كتاب )1378(مخدوم 
با هفت طبقه توان داري را  كاربري جنگل اكولوژيكمدل 

طبقه توان يك به طبقه  كه بتدريج از ارائه نموده است،
توان هفت كيفيت رويشگاه براي توليدات نامناسب 

ن و درجه مرغوبيت اين مدل براي نشان دادن توا .شود مي
داري در جنگلهاي طبيعي  سرزمين براي كاربري جنگل

طور خاص  كاشت به طور عام و در جنگلهاي دست به
 پيشنهادي وي بر پايه اكولوژيكمدل . پيشنهاد شده است

بندي سرزمين شكل  روش چندعامله ارزيابي و طبقه
 .گرفته است

توان اكولوژيك رويشگاههاي ) 1379(حسيني 
رار قبرگان بومي ايران را مورد ارزيابي و مقايسه  سوزني

 ششسري ، توان اكولوژيك )1379(اميري  .داده است
 را با استفاده از استان گيالنحوضه رشت در » بن انجيل«

 طراحي جديد منظور   به)1378( مخدوم اكولوژيكمدل 
  .مورد بررسي و ارزيابي قرار دادهاي جنگلي  شبكه جاده

 روش چندعامله، مدل اكولوژيك قابليت با استفاده از
  دادهري در انگلستان را ارائهدا اراضي براي كاربري جنگل

مدل ارائه شده توسط اين در . (Bibby et al., 1988)است 
 طبقه توان براي اراضي در نظر گرفته هفت  ،پژوهشگران

 طبقه هفت،به سمت طبقه يك شده است كه به تدريج از 
پذيري زمين به ويژه خاك براي توليد  مرغوبيت و انعطاف

  .شود محصوالت و درختان جنگلي نامناسب مي

McNab & Merschat (1990)  با استفاده از روش
چندعامله ارزيابي توان اكولوژيك، بر پايه ارتباط ميان 

شناسي، خاك، توپوگرافي و پوشش گياهي،   زمينعوامل
نگلي در بندي و ارزيابي رويشگاههاي ج يك سيستم طبقه
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واقع در شمال ايالت جورجياي آمريكا  Blue Ridgeمنطقه 
 .را ارائه داده است

شناسايي مهمترين عوامل هدف از پژوهش حاضر 
ثيرگذار بر توان اكولوژيك و مقايسه تطبيقي آن در أت

رويشگاههاي جنگلي ناو اسالم، لساكوتي تنكابن و زيارت 
 ن ارائه مدل همچني.داري است  كاربري جنگلبرايگرگان 

ويژه براي مناطق مزبور از ديگر اهداف اين پژوهش بوده  
مدل ) Calibration (ميزان كردناست كه بر پايه 

) 1380(اكولوژيك ارائه شده توسط مخدوم و همكاران 
   .شكل گرفته است

 

 مواد و روشها
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ثر ؤارزيابي تطبيقي عوامل م(با توجه به هدف بررسي 
لوژيك در سه منطقه غربي، مركزي و در تعيين توان اكو

، مناطق مورد مطالعه در سه منطقه )هاي شمال شرق جنگل
، لساكوتي ) واقع در استان گيالن6حوزه شماره (اسالم  ناو

و )  واقع در شهرستان تنكابن استان مازندران36حوزه (
انتخاب )  واقع در استان گلستان86حوزه شماره (زيارت 

 و معيارهاي  مورد مطالعه شرايط در انتخاب مناطق،شده
 :زير مدنظر قرار گرفت

 .بودن حدود ارتفاعي مناطقيكسان  -1
 .مناطق) غالب(يكسان بودن جهت جغرافيايي اصلي  -2

دارا بودن حداقل دست خوردگي جنگل و در صورت  -3
 تا داري داري، روش جنگل اجراي طرح جنگل

 .امكان يكسان باشدحد

هاي  بق طرحوجود اطالعات جديد و همچنين سوا -4
 .داري جنگل
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هاي  مواد مورد استفاده در اين بررسي را عمدتاً نقشه
شناسي،  زمين(هاي موضوعي  ، نقشه1:25000توپوگرافي 

هاي  هاي طرح و اطالعات كتابچه) بندي خاك، پارسل
از . دهند  مورد بررسي تشكيل ميداري مناطق جنگل

به منظور ورود اطالعات توصيفي ( Arc/Infoافزارهاي  نرم
 ،)و مكاني، رقومي كردن آنها و تجزيه و تحليل اطالعات

Arc/View)  براي ويرايش اطالعات توصيفي و تعريف و
بندي توان اكولوژيك  اجراي مدل براي ارزيابي و طبقه

براي تهيه مدل رقومي (  Idrisi، )مناطق مورد مطالعه

ارتفاعي زمين و انجام مطالعات فيزيوگرافي و تهيه نقش 
 Excel، Fox proافزارهاي  و همچنين از نرم) شكل زمين

هاي آماري و تهيه جدول ماتريس  براي تجزيه و تحليل
 .اطالعات توصيفي استفاده شد

 

��� �	 

 فيزيوگرافي، اقليم،(ابتدا منابع اكولوژيك مورد نياز 
 )خاك، فرسايش و رسوب و پوشش گياهي  شناسي، زمين

داري   طرح جنگل با استفاده از اطالعات موجود در كتابچه
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داري  كتابچه طرح جنگل، )ب 1373، نام بي(لساكوتي 
و كتابچه طرح ) 1379نام،  بي( ناو اسالم 3سري 
شناسايي  )الف 1373نام،  بي( زيارت 8داري سري  جنگل

سازي اطالعات مكاني و توصيف  ي و سپس رقومندشد
 .عمل آمدب

ها بود كه به روش  مرحله بعدي تجزيه و تحليل داده
 صورت (System Analysis)تجزيه و تحليل سيستمي 

بندي و تلفيق اطالعات با  براي جمع. پذيرفت
هاي اطالعاتي به شيوه چند تركيبي،  گذاري اليه هم روي

براساس آن نقشه واحدهاي همگن اكولوژيك توليد و 
جدول ماتريس واحدهاي اكولوژيك براي هر منطقه 

در اين مرحله به دليل زياد بودن واحدهاي (تكميل شد 
همگن، واحدهاي با سطح كمتر از يك هكتار حذف 

 ).ندشد
در مرحله بعد عمليات ارزيابي توان اكولوژيك هر 

از مدل اكولوژيك قابليت اراضي براي منطقه با استفاده 
 و (Bibby et al., 1988)داري در انگلستان  گلكاربري جن

با ) 1380،  و همكارانمخدوم(ان  مدل اكولوژيكي ايراز
هاي اكولوژيك هر منطقه و مدل تطابق بين ويژگي
ه يمدل اكولوژيكي ايران ارا. جام شداكولوژيك مزبور ان
براي نشان دادن ) 1380 ( و همكارانشده توسط مخدوم

داري  زمين براي كاربري جنگلتوان و درجه مرغوبيت سر
هاي دست  هاي طبيعي به طور عام و جنگل در جنگل

اين مدل داراي . ه شده استيكاشت به طور خاص ارا
هفت طبقه توان است كه به ترتيب از طبقه يك به سمت 

در اين . يابد كاهش مي) جنگل(طبقه هفت، توان سرزمين 
فكيك بندي و ت  عامل اكولوژيك براي طبقه22مدل از 

سرزمين استفاده شده است كه براي آگاهي بيشتر در 
 آن و نوع خصوص ويژگي طبقات و دامنه تغييرات

ارزيابي و «شود به كتاب  ها پيشنهاد مي مشخصه
» ريزي محيط زيست با سامانه اطالعات جغرافيايي برنامه

به منظور تعيين . مراجعه شود) 1380،  و همكارانمخدوم(
ثير بر روي هر أت وژيك اثرگذار و بي اكولمهمترين عوامل

افزار  طبقه توان از مدل مزبور، با استفاده از امكانات نرم
Arc/Viewهاي   نسبت به حذف مرحله به مرحله اليه

اطالعاتي اوليه اقدام و در نتيجه ميزان تغييرات حادث 
شده در نقشه توان اكولوژيك براي هر طبقه توان مشخص 

 10اه ميزان تغييرات كمتر از در اين روش هرگ. گرديد
 مورد نظر به عاملدرصد واحدهاي تعيين توان شده بود، 

ثير و اگر تغييرات ايجاد شده در بيش از أت عنوان عامل بي
 مورد بررسي به عاملافتاد،   درصد واحدها اتفاق مي10

نهايت در . شد عنوان عامل اثرگذار شناسايي و انتخاب مي
  و در انتخاب و پيشنهاد مدليينثر تعؤمنابع اكولوژيك م

هاي مربوط بكارگرفته  ويژه براي هر منطقه و تهيه نقشه 
 .شد

 

 نتايج

 از شناسايي منابع بدست آمدهمجموعه نتايج 
شناسي،  اكولوژيكي شامل فيزيوگرافي، اقليم، زمين

شناسي، فرسايش و رسوب، پوشش گياهي به  خاك
 هر منطقه صورت نقشه رقومي و آمار توليد در بررسي

و به دليل حجم زياد اطالعات . مورد استفاده قرار گرفت
پذير   در اين مقاله امكانتنوع آنها امكان درج اين نتايج

 .باشد نمي
نتايج به دست آمده پس از تجزيه و تحليل و 

 نتيجهها در هر منطقه مورد بررسي كه  بندي داده جمع
يك تركيب نقشه شكل زمين و ساير ويژگيهاي اكولوژ

توليد شده در مرحله شناسايي منابع اكولوژيكي بود، منجر 
به تهيه جدول ماتريس اطالعات توصيفي نقشه واحدهاي 

توان آنها را  اكولوژيك كه در واقع مي(همگن 
هاي  تعداد اين اكوسيستم. شد) هاي خرد ناميد اكوسيستم

خرد پس از حذف واحدهاي با سطح كمتر از يك هكتار، 
 واحد، براي جنگل لساكوتي 1308واسالم براي جنگل نا

 . واحد شمارش شد761 واحد و براي جنگل زيارت 630
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سپس با استفاده از روش تجربي توصيف شده در 
ها، مهمترين عوامل اثرگذار بر توان  بخش مواد و روش

اكولوژيك مناطق جنگلي مورد مطالعه شناسايي و در 
 ويژه اكولوژيك مرحله بعد با استفاده از اين عوامل، مدل

 نقشه توان هر ،در گام آخر. براي هر منطقه پيشنهاد شد
خالصه . وژيك توليد شدمنطقه بر مبناي مدل ويژه اكول

ر منطقه به شرح زير گزارش  براي هنتايج بدست آمده
 .شود مي

 

��
 ���  ����� 

ق خاك و م ارتفاع از سطح دريا، ميزان شيب، ععوامل
 عوامل اثرگذار در تعيين توان تراكم تاج پوشش مهمترين
 بكارگرفته عواملساير . باشند اكولوژيك اين منطقه مي

شده در مدل اكولوژيك ايران، به دليل تنوع نسبتاً كم دامنه 
طبقات و تكرارشان در اغلب اين طبقات، از اثر بسيار 

بنابراين مدل ويژه اكولوژيك جنگل . اندكي برخوردارند
در بين . شود  عامل مزبور پيشنهاد مياسالم بر پايه چهار ناو

توان اكولوژيك، طبقات پنج  گانه مدل ارزيابي طبقات هفت
 سطح بيشترين. و شش در اين منطقه مشاهده نگرديد

و )  درصد6/46 (تحت پوشش متعلق به طبقه چهار
جدول  (است)  درصد7/1(كمترين آن متعلق به طبقه يك 

2(. 

 

������� ��� 

سطح دريا، ميزان شيب، نوع سنگ  ارتفاع از عوامل
مادري، ميزان تحول يافتگي خاك و تراكم تاج پوشش در 

بين مجموعه منابع اكولوژيكي مورد استفاده، به عنوان 
مهمترين عوامل اثرگذار بر تعيين توان اكولوژيك اين 

اساس مدل ويژه اكولوژيك   اين بر. منطقه شناخته شدند
هاي   بخش مركزي جنگلجنگل لساكوتي به عنوان نماينده

در اين منطقه نيز . گردد شمال، با اين پنج عامل پيشنهاد مي
سطوحي تحت پوشش طبقات پنج و شش مدل ويژه قرار 

بيشترين سطح پوشش اين منطقه به طبقه چهار . گيرد نمي
)  درصد8/3(و كمترين آن به طبقه يك )  درصد3/39(

 .)2جدول  (تعلق دارد

 

 ����� ��� 

 ارتفاع از سطح دريا، ميزان شيب عواملمنطقه در اين 
زمين، عمق خاك، تحول يافتگي خاك و درصد تراكم تاج 
پوشش در تشكيل مدل ويژه اكولوژيك به عنوان مهمترين 

نكته . عامل اثرگذار بر تعيين توان اكولوژيك دخالت دارند
قابل توجه در اين منطقه، عدم تعلق مساحتي از جنگل به 

، پنج و شش مدل ويژه است و تنها طبقات طبقات يك، دو
بيشترين مساحت . شود سه، چهار و هفت مشاهده مي

جنگل به طبقه سه توان و كمترين آن به طبقه هفت توان 
 .گيرد تعلق مي) جنگل حفاظتي(

بندي توان اكولوژيك هر  نقشه طبقه 3  تا1شكلهاي 
. دنده منطقه را براساس مدل ويژه اكولوژيك نشان مي

نين خالصه نتايج مربوط به تفكيك طبقات توان همچ
اكولوژيك، تعاريف هر طبقه توان، اجزاء مدل ويژه و 

 . آمده است2خصوصيات آن در جدول 
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  تفكيك طبقات توان بر اساس مدل ويژه در زيارت-1شكل
  تفكيك طبقات توان بر اساس مدل ويژه در لساكوتي-2شكل

  تفكيك طبقات توان بر اساس مدل ويژه در ناو اسالم-3شكل 
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 بحث

 مدل استفاده  بارزهاي گونه كه گفته شد از ويژگي همان
ئه در واقع مدل اكولوژيك ارا. شده، كلي بودن آن است

شده يك راهنماي كلي است كه بسته به هدف استفاده از 
 منطقه مورد مطالعه سرزمين، ميزان اطالعات موجود و

بايست مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و براساس  مي
 مورد نطقه از آن يك مدل ويژه براي مبدست آمدهنتايج 

 ايران اكولوژيكعبارت ديگر مدل  به. ارزيابي ارائه گردد
 .دارد) ميزان شدن(هر منطقه نياز به كاليبره كردن براي 

مرغوبيت  واقع كيفيت و فرآيند ارزيابي توان در
نيازمنديهاي  آن و ميزان استفاده از سرزمين را براي نوع و

 همان. دهد مي سنجش قرار بيني و مديريت، مورد پيش
هاي ارزيابي چندعامله، اين  روش  شد دراشارهگونه كه 

 واحدهاي همگن با اكولوژيكهاي  ه ويژگيعمل با مقايس
هاي  قالب مدل معيارهايي كه در يك سري ضوابط و

  بر مخدوممدل. پذيرد  شود، انجام مي اكولوژيك بيان مي
 اكولوژيك بنا نهاده عواملپايه استفاده از تعداد زيادي 

اگرچه . شده است و ويژگي آن كلي بودن آن است
كولوژيك، دقت عمل بكارگرفتن تعداد زياد عوامل ا

عمل شرايط ارزيابي را  دهد ولي در ارزيابي را افزايش مي
  وعواملزمينه نياز به مطالعه گسترده تمام  به ويژه در

ازطرف . سازد ها، با مشكل روبرو مي سختي پردازش داده
برقراري  ديگر وجود رابطه خطي رياضي بين اجزاء مدل و

گردد كه هرچه تعداد   بين آنها سبب مي”و“رابطه منطقي 
 مدل بيشتر باشد، احتمال عدم وجود رويشگاه متغيرها در

. هايي كه داراي مجموعه شرايط باشند، نيز بيشتر گردد
شود ارزش  همچنين ماهيت رياضي مدل مزبور سبب مي

 ارزيابي و  اكولوژيك به كارگرفته شده درعواملتمامي 
 قلمداد  هم وزنو ، يكسانهاهبندي توان رويشگا طبقه
جمله ويژگي ديگر مدل يادشده آن است كه  از. شود

هرچه سطح سرزمين مورد ارزيابي كوچكتر باشد عمل 
ها به دليل تنوع اندك  بندي توان رويشگاه طبقه ارزيابي و
اشكال   اكولوژيك بكارگرفته شده، باعواملطبقات 
  .شد  روبرو خواهدبيشتري
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  هاي ويژه اكولوژيك و خصوصيات آن براي مناطق مورد بررسي ربوط به مدل  نتايج م- 2جدول 
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بايست  ده ميميش آبنابراين براي رفع اشكاالت پ
 و در عوض عواملي كه مدل حذف گردند  ازعواملبرخي 

اطالعات آنها قابليت تهيه شدن را داشتند، پس از 
هاي الزم و تعيين دامنه عوامل در طبقات توان  هماهنگي

واقع براي   در.مدل پيشنهادي، به مدل اضافه شوند
بايست يك  ميزان اطالعات مي هرمنطقه بسته به شرايط و

  .وب مدل اوليه ارائه شودچارچ مدل ويژه در
  همكاراناجزاء مدل مخدوم و مروري برهمچنين 

استفاده از تعداد زيادي  ا وجودبدهد كه  نشان مي) 1380(
مدل   جهت جغرافيايي جايگاهي درعامل اكولوژيك، عامل
هاي جنگلي   درتعيين تيپعاملثير اين أكه ت درحالي. ندارد

ل كشور امري هاي شما جنگل ميزان رطوبت خاك در و
زاد  مطالعه انجام شده توسط حسن. شناخته شده است

 پنج رويشگاه از  در)1379( همكارانناورودي و 
 جهت جغرافيايي متفاوت، پنجهاي ناو اسالم در  جنگل

جهت  نشان داده است كه ميزان موجودي رويشگاه با
هاي   دامنهوي نشان داد كه. جغرافيايي آن در ارتباط است

آن  پس از ترين ميزان موجودي را دارا بوده وشمالي بيش
بدون تفاوت (غربي  غربي، شرقي و هاي شمال دامنه
داراي دامنه شمال شرقي . باشند مي) دار آماري معني

. هكتار برخوردار بوده است كمترين ميزان موجودي در
 جهت عامل ازتوان   ميديگرپايه مطالعات  همچنين بر

ثر در ؤعامل اصلي و م دو جغرافيايي به عنوان يكي از
ارزيابي توان اكولوژيك حوضه آبخيز براي كاربري 

 )1379( عطارد. )1367 ،نام بي (استفاده نمودداري  جنگل
جنوبي را بر  هاي جغرافيايي شمالي و  جهتعاملثير أت

ميزان رويش جنگل در حوضة آبخيز شفارود مورد مطالعه 
الة درختان  كه رويش شعاعي ده سمشخص شدو  قرار داد

 .در جبهة جنوبي بيشتر از جبهة شمالي است
اقليم، ( اكولوژيك از شناسايي منابع بدست آمدهنتايج 

 فرسايش ويافتگي  ل ميزان تحو سنگ مادر، اسيديته و
مناطق  اكولوژيكشرايط  اختالف دروجود  ،)خاك

همچنين . دهد را نشان ميمختلف جنگلهاي شمال كشور 

اي ويژه ارائه شده براي هريك اجزاء مدله تفاوت در
 زمينه تفاوت در ازمناطق سه گانه نيز فرضيه تحقيق در

 اكولوژيك رويشگاههاي جنگلي  تعيين توان برعوامل موثر
 عدم اجراي مدل كلي مخدوم و. نمايد مييد أيرا ت

 عواملنياز به حذف برخي از  و) 1380 (همكاران
يد أيترا بور مدل مزكاليبره نمودن  نيز فرضيه اكولوژيك

 .نمايد مي
روش تجربي   از ارزيابي توان وبدست آمدهنتايج 

نقشه مقدماتي توان   برمؤثر عواملتعيين   شده دراستفاده
هاي  ارائه مدلموجبمطالعه،  اي موردهاكولوژيك جنگل

 ،سه منطقه ها درلمقايسه بين اجزاء اين مد.  گرديدويژه
 يا وطح درس از  درصد شيب، ارتفاع كهدهد نشان مي

 مدل ويژه هر  هستند كه دريعواملتراكم پوشش گياهي 
جنگل   ديگر مدل ويژه درعوامل. اند سه منطقه تكرار شده

 نوع عامل ،جنگل لساكوتي  عمق خاك، درعامل اسالم ناو
جنگل زيارت  در تحول يافتگي خاك و سنگ مادري و

 .باشد تحول يافتگي آن مي عمق خاك و عامل
اثر  هاي طبقات توان تفكيك شده در نقشه مروري بر

جنگل  دهد كه در  نشان مي،سه منطقه اعمال مدل ويژه در
،F4:  طبقه توان شاملپنجاسالم  ناو

 

F3،F2 ،F1، و F7 وجود 
سطح اين منطقه   نسبت تحت پوشش طبقات توان در.دارد

 در.  درصد است5/14 و7/40، 9/33، 2/3، 7/1ترتيب  به
 F7 و F1، F2، F3، F4 ه توانجنگل لساكوتي پنج طبق

 و 3/39، 5/37، 7/10، 8/3ترتيب  شود كه به مشاهده مي
سطح  در. گردند  منطقه را شامل ميكل  درصد از7/8

 مشاهده F7 و F3 ، F4جنگل زيارت تنها سه طبقه توان 
 درصد 20 و 5/25، 5/54گردد كه اين طبقات به ترتيب  مي
 .دهند  اختصاص ميخود سطح منطقه مورد بررسي را به از

 جنگل ر مشاهده طبقات توان يك و دو ددليل عدم
.  به ميزان بارندگي ساالنه آن نسبت دادتوان زيارت را مي

 )1380 ( همكارانمدل اكولوژيك مخدوم و واقع در در
توان تشخيص داد  مناطقي مي   را درF2 و F1طبقات توان 

توجه به  با. متر باشدي ميل800كه حداقل بارندگي ساالنه 
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سطح جنگل زيارت  اينكه ميزان بارندگي برآورد شده در
توان انتظار   نميابراينبنحد نصاب است، اين كمتر از 

داشته سطح منطقه وجود  داشت كه طبقات توان مزبور در
 .باشد

نامه دكتري با استفاده از  قالب پايان  در)1380( بابايي
 سري سطح سه اطالعات قطعات نمونه آماربرداري در

 فيزيكي عوامل رود، اثر حوضه آبخيز كاظم  درداري جنگل
ي جنگلي مورد بررسي ها توان رويشگاه  را دراكولوژيك

 از شاخص ميانگين بررسياين   وي در.قرار داده است
گيري كمي توان  عنوان معيار اندازه به) Lorey(ارتفاع لوري 

رين  مهمتنشان داد كه  نمود واكولوژيك رويشگاه استفاده
 مورد هاي جنگليهتعيين توان رويشگا ثر درؤعوامل م
 درصد شيب، ارتفاع از سطح دريا، تيپ خاك، مطالعه،

 از بدست آمدهنتايج . دنباش اقليم مي عمق خاك و
توان آن را روش كمي  نوعي مي مطالعات نامبرده كه به

 نتايجتوان رويشگاه دانست،  ثر برؤشناسايي عوامل م
 و حسن زاد ناورودي. نمايد يد مييأ را تپژوهش حاضر

 ميزان موجودي سرپا در  اثر ارتفاع را بر،)1379 (همكاران
كه با  ي نشان داد و.ويشگاه مورد مطالعه قرار دادپنج ر

 تا 1300 متر به 1100 از  از سطح درياافزايش ارتفاع
اين موضوع نيز . يابد ، موجودي سرپا كاهش مي متر1400

مدل ويژه ارائه  ع از سطح دريا دربندي ارتفا صحت طبقه
 مورداين   درالبته .نمايد يد ميأيت پژوهش رااين  شده در

 . است به مطالعات بيشترينياز
شود كه كاربرد روشهاي  ميكيد أ اين نكته تبرپايان  در

بندي رويشگاههاي جنگلي، مالحظات  طبقه ارزيابي و
 استفاده متناسب از زيست محيطي را در  واكولوژيك

اگرچه دستورالعمل تهيه طرحهاي . دهد افزايش ميجنگل 
 از هاي داراي شيب بيشداري شمال كشور، جنگل جنگل

م حفاظتي اعال برداري و قابل بهره  درصد را غير70
 هاي حفاظتي مندرج درنمايد اما مقايسه سطح جنگل مي

داري با مساحت طبقه توان هفت  كتابچه طرحهاي جنگل
 گوياي اين واقعيت است كه اين رسيبراين  مدل ويژه در

براي مثال . درستي مدنظر قرار نگرفته است موضوع به
هاي ناو اسالم، لساكوتي و  گلنج سطح مناطق حفاظتي در

 485داري  كتابچه طرحهاي جنگل ترتيب در زيارت به
 ، هكتار ذكر گرديده است547 هكتار و 220هكتار، 

اين  هاي ويژه در كه مساحت طبقه هفت توان مدل  اليحدر
 برپايه همان درصد شيب بنيان يتقريب طور  بهمناطق كه 

 و ر هكتا5/344 هكتار، 6/537ترتيب  نهاده شده است، به
اين سه   در ديگرعبارت به. بود خواهد هكتار 2/617

 هكتار بيشتر از توان جنگل 2/247منطقه، سطحي معادل 
 راربرداري قرارگرفته و يا در آينده ق مورد بهره

 .خواهدگرفت

 

 منابع مورد استفاده

هاي جنگلـي براسـاس تـوان        طراحي جاده  .1379،  . اميري، م  ـ

 انجيل بن و مقايـسه بـا        6سري   ،حوضه رشت اكولوژيك  
 دانـشكده  نامـه كارشناسـي ارشـد،       پايان .وضعيت موجود 

 . صفحه84 .منابع طبيعي دانشگاه تربيت مدرس
اكولــوژيكي، (يطــي ارزيــابي زيــست مح .1380، . بابــايي، س-

رود و   جنگلهاي حوزه آبخيز كـاظم    ) اقتصادي و اجتماعي  
بكارگيري نتايج آن در مديريت بخـش جنگـل و توسـعه            

رساله دكتري، دانشگاه آزاد اسالمي واحد علـوم        . توريسم
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تعيـين درجـه مرغوبيـت رويـشگاههاي راش         . 1369 نـام،   بي ـ

)Site Index (انتـشارات موسـسه   . هاي اسـالم  جنگل در

 . صفحه40 ،71  شماره.تحقيقات جنگلها و مراتع
تجديـد  - زيارت 8داري سري    طرح جنگل .  الف 1373نام،     بي -

اداره كـل منـابع     مراتـع كـشور،     سازمان جنگلهـا و      .برنامه
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ارتفـاع   بررسي تأثير جهـت دامنـه و      . 1379 ،.عزيزي، پ 
هـاي طبيعـي     بر ميزان حجم سرپاي راشستان     ازسطح دريا 

 .201-216 : )3(53 ، مجله منابع طبيعي ايران.)اسالم(

تعيين توان اكولوژيـك رويـشگاههاي      . 1379،  .م.س حسيني،   ـ

نامــه دكتــري  پايــان .ني برگــان بــومي شــمال ايــرانســوز
ــت   داري، جنگــل ــشگاه تربي ــي دان ــابع طبيع ــشكده من دان
 . صفحه62.مدرس

 آماري رويـش جنگـل در      آناليز بررسي و . 1379،  .پ ـ عطارد، 
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 خالصـه مقــاالت  .هاسـتفاده از روش آمـاري چنـد متغيـر    

توسعه پايـدار،     مديريت جنگل هاي شمال و     همايش ملي 
 .صفحه208 .مراتع كشور سازمان جنگل ها و

 انتشارات دانشگاه   . شالوده آمايش سرزمين   .1378 ،. مخدوم، م  ـ

 . صفحه289 .تهران
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ارزيابي و برنامه ريزي محـيط زيـست بـا سـامانه            . 1380
 304 .انتشارات دانشگاه تهـران   . ي اطالعات جغرافيايي  ها
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Abstract 

 
     Proper programming and multiple use of environment are based on evaluation of the potential of land. 
Understanding of land capabilities in forests and their classifications can facilitate programming. Site 
capability classification is based on the understanding of environmental and ecological specifications. In 
fact ecological land classification is a system that classifies regions or sites with relative homogeneity in 
variables or ecological resources.  Aim of this research is ecological evaluation of capability in forest sites 
of Nav-Asalem, Lesakooti-Tonekabon and Ziarat-Gorgan, in the Caspian region. The studied sites were 
selected by on the bases of following criteria: elevation, dominance aspect, level of intervention and 
availability of primary data. After exploration of ecological resources, analyze of them by (GIS) and data 
ultimately, the map of homogeneous ecological unites was prepared. Evaluation of ecological capability 
of the sites was performanced by multi-factor method and Makhdoom model. Finally, the forest site 
capability was demonstrated in 7 capability classes and their maps were prepared. The results showed that 
slope percentage, elevation and vegetation density factors are effective factors which are common factors 
in all models. Distinctive components of specific models are depth of soil at specific model of Nav-
Asalem forest, the type of parental material and soil evolution at the specific model of Lesakooti-
Tonekabon forest and depth of soil and soil evolution at the specific model of Ziarat-Gorgan forest.  
       
Key words: ecological capability, ecological model, ecological resources, forest site classification, 
specific ecological model.  

 


